Zarządzenie Nr 176 / 2017
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie:
uchwalenia miesięcznej kwoty dotacji udzielonej z budżetu Gminy Sadowne na jednego
ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego niepublicznego prowadzonego przez
osobę fizyczną na terenie Gminy Sadowne.
Na postawie art. 26. Ust. 1 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446z póz. zm. ), art. 90. ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z póz. zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z
dnia23 czerwca 2016 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016 r. poz. 1010 póź zm.), Uchwały Nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania dotacji.

§ 1.
W Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza się podstawową kwotę dotacji, którą udziela się z
budżetu Gminy Sadowne na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z póz. zm.) na jednego ucznia uczęszczającego
do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną na terenie Gminy Sadowne
– na rok 2017 w wysokości 401,48 zł. oraz statystyczną liczbę dzieci – 56 uczniów .
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 176/2017
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 31 grudnia 2017 roku

KALKULACJA MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTACJI UDZIELANEJ Z BUDŻETU GMINY SADOWNE NA
JEDNEGO UCZNIA UCZESZCZAJĄCEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEGO
PROWADZNEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NA TERENIE GMINY SADOWNE zgodnie z
Zarządzeniem Wójta Gminy Sadowne Nr 23/2015 z dnia 25.02.2015 r. na rok budżetowy
2017
1. Wyliczony % wskaźnik uczniów klas „0” – 56 uczniów do liczby uczniów w szkole
średniorocznie na dzień 30 września roku 2016 – 292 uczniów - 19,18%
2. Oddział Przedszkolny plan 222 663,00 zł.
3. Świetlica szkolna- plan 307 155,00 / 292 ucz. = 1 051,90 na ucznia x 56 ucz. z oddziału =
58 906,40 zł.
4. Bieżące wydatki w rozdz. 80101 150 000,00 plan x 19,18 % = 28 770,00 zł.
5. ZFŚS dyrektor – 2 879,91x 19,18% = 552,37 zł.
6. ZFŚS obsługa 1093,93x5,75 et. = 6 290,10 x19,18 % = 1 206,44 zł.
7. Pensja dyrektor średnio 77 078,50 x19,18 % = 14 783,65 zł.
8. Pensja obsługi średnio – 165 604,20 zł. z 5,75 et. X19,18 % = 31 762,88 zł.
9. Dokształcanie nauczycieli – 20 000,00 zł. /55,47 et. Średnio = 360,55 zł. x 3 et. z oddziału
=1 081,65 zł.
Razem do wyliczenia kwoty :
222 663,00 zł.+ 58 906,40 zł + 28 770,00 zł. + 552,37 zł. + 1 206,44 zł. +14 783,65 zł. +31 762,88 zł. +
1 081,65 zł. = 359 726,39 zł. x 75% = 269 794,79 zł./ 56 uczniów = 4 817,76 zł na 12 m-cy /12= 401,48
zł. za miesiąc .
Oznacza to, że dotacja udzielana z budżetu Gminy Sadowne niepublicznego oddziału
przedszkolnego na jednego ucznia w 2017 roku wynosi - 401,48 zł.

